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NGHỊ QUYẾT 

Bãi bỏ Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2006 của  

Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí và phí dự thi, dự tuyển đào tạo 

nghề tại các cơ sở đào tạo nghề công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC 

KHÓAX, KỲ HỌP THỨ 3 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 

14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp 

thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Xét Tờ trình số  . . . ./TTr-UBND ngày  . . .  tháng  . . . năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 44/BC-HĐND-VHXH ngày 24 tháng 11 

năm 2021 của Ban Văn hóa - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dântại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND ngày 21 tháng 

7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu học phí và phí dự thi, dự 

tuyển đào tạo nghề tại các cơ sở đào tạo nghề công lập trên địa bàn tỉnh Bình 

Phước. 

Lý do: Các căn cứ pháp lý ban hành Nghị quyết số 11/2006/NQ-HĐND 

ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh hết hiệu lực 

Theo thẩm tra của Ban 

VHXH 
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Điều 2. Điều khoản thi hành 

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện; giao Thường trực Hội đồng 

nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng 

nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện. 

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày …. tháng …. năm 2021. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa X, kỳ 

họp thứ 3 thông qua ngày….tháng ….năm 2021./. 
 

Nơi nhận: 
- Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ:LĐ-TB&XH, Tư pháp (Cục KTVB); 

- TT.TU, TT.HĐND, UBND, BTT.UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các tổ đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm CNTT và TT; 

- LĐVP, các phòng; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


